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SOMERO EN RETROSPEKTIVO 

Tiu ĉi numero atingas vin, kara leganto, kiam 

la somero estas for. (Jes, vi pravas, iom malfrus 

Ni kalkulas je via indulgemo). | 
Ni ĵetu eĉ nur supraĵan rigardon sur tiun ĝi 

ĵus pasinta someron, kaj ni konstatos, ka ĝi 'es- 

tis sufiĉe kontentiga, almenaŭ rilate kio:. koncer 

nas la Esperanto-movadon, 

En Brazilia, ĉi-jara ĉefurbo de Esperantio, a- 

poteoza Kongreso, plena da promesoj malgraŭ la, 

laŭ onidiroj, iom konfuza organizo. 

En Murcia nia enlanda Kongreso montriĝis kiel 

deirpunkto por plivigliĝo de Esperanto en Hispa- 

nio. La Kongreson partoprenis multaj gejunuloj, 

kio garantias pluekzistadon de nia Movado. Kaj, 
eble unuafoje en la historio da HEF 4 en tiu Kon- 

greso oni ricevis proponojn por la TT de 

tri sinsekvaj Kongresoj! Proponoj, kiujn ani, kom 

preneble, akceptis. | 

Do, por la tri venontaj jaroj, 1982-a, 1983-a 

kaj 1984~a, la sidejoj de la koncernaj Kongrasoj 

estos, respektive, Mi4laga, Zaragoza kaj Seviila, 

Por ke tiaj promesoj efektiviĝu nia Movado ba- 

zonas ĉies helpon. Ni kalkulas je vi! 

Partoprenu niajn kursojn! ĉeestu niajn kunsi- 

dojn! PAROLU ESPERANTON! 

Adonis,- 
    3 ulio - Vlŭgusto 1981 2 Cel     

   



  

IMPRESOJ PRI LA LASTA HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO 

En Murcio, en la kadro de ĝia Uni- 

versitato, okazis de la 17? ŝis la 228 

de la pasinta Julio, la XLI? Hispana - 

kongreso de Esperanto, kaj mi dirus, - 

ke sub bonegaj aŭspiciojs partoprenis 

en ĝi multaj gejunuloj, kaj profesoroj 

de Universitatoj kaj Lernejoj; unuvor- 

te, personoj kiuj povos helpi multege 

la E-Movadon. 

la Kongreson inaŭguris la Rektoro 

de la Murcia Universitato, Profesoro — 

lozano, per kuraĝigaj. vortoj favore al 

Esperanto,„Poste li, parolis nia samide 

ano kaj Prezidanto de la L.K.K., profe 

soro Serna Serna, katedra profesoro - 

pri Kemio en la sama Universitato, kiu 

parolis pri la granda intereso vekita 

en la Murcia regiono pro nia Kongreso. 

Sekvis la oficiala salutado de la 

reprezentantoj de la Sekcioj de H.E.F. 

kaj de la diversaj grupoj ( tre inte- 

resa estis la saluto, en Esperanto, — 

fare de S-ino Ana Marfa Codorniu, ne- 

pino de S-ano Ricardo Codorniu, fama 

esperantista pioniro kaj fondinto de 

la Esperanto-Grupo de Murcio, ĉar ŝi 

rakontis ĉi tiun belan anekdoton pri 

siaj geavoj: "Sia avo, Ĉiam preĝis al 

Dio en Esperanto kaj sia avino diris 

al li iam: —- Ricardo, ĉu vi kredas ke 

Dio komprenas al vi? ") 

Nome de nia Grupo, Astura Espe- 

ranto Asocio, salutis nia Prezidanto, 

Santiago Mulas, kiu partoprenis la - 

Kongreson kune kun Pilar Alonso, José 

García,Julio Argŭelles kaj edzino, ĉiuj 

membroj de nia Grupo. 

Poste salutis la eksterlandaj sami- 

deanoj, partoprenantoj ankaŭ en la Kon- 

greso: S-ano Freire de Oliveira, el Por 

tugalio; S-ino Kalina Pieŭkiewicz, el - 

Pollando; S-ano Sergio Docal, el Usono; 

S-ino Lilija Koleva, el Bulgario; S-ano 

Norberto Saleti, el Italio; S-ano Olivi- 

er Tzaut, el Svislando, kaj revrezentan- 

to el Francio, kies nomo mi ne scias. 

Fine, la Prezidantino de H.E.F., —- 

Profesorino Rafaela Urueŭa, deklaris mal 

fermita la kongreson. 

En la kadro de la kongreso okazis - 

jenes 

-Diversaj laborkunsidoj kaj kunvenoj 

de la Sekcioj kaj grupoj aliĝintaj al H.E.F. 

-Koncerto, fare de Olivier Tzaut, kiu 

kantis belaj kanzonojn en Esperanto, akom 

panante sin mem per gitaro. 

~isperanto-teatro, lerte presentita 

de Pola Esperanto Teatro, jam konataj kaj 

aplaŭdataj de niaj gijonaj samideanoj oka 

ze de la XXXIX8 Hispana Kongreso de Espe- 

ranto kiu okazis en nia urbo, 

-Du prelegoj; en kastilia lingvo pre- 

legis S-ro Antonio Roldin, Katedra Profeso 

ro pri Literatura Kritiko en la Murcia Uni 

versitato, pri "Sotos Ochando, aŭtoro de - 

internacilingva projekto";en Zsperanto pre 

legis S-ano Antonio Alonso Nŭfez, Profeso- 

ro en la Filologia Fakultato de la Santia-



ge de Compostela Universitato, pri " Re 

lativec-teorio de Einstein " „Al ĉi tiu 

prelego sekvis viglan kaj interesan ko- 

lokvon. = 

=Vizitoj al la diversaj Muzeoj:Mu- 

zeo Salcillo, Internacia Muzeo de Regio, 

naj Kostumoj kaj Frutĝardena Muzeo. 

-Ekskursoj al la Sanktejo de la 

" Fuensanta " kaj al la " Manga del Mar 

Menor ".„ : 

«Projekcioj de du norvegaj filmoj 

en Esperanto. 

okazis 

distribuo des premioj, fare de I.L.E.I. 

Je la fino de la Kongreso 

al kelkaj elstaraj samideanoj, inter 

.ili estas premiita nia samideano kaj 

samgrupano, Sacramento Collado, pro ~ 

sia aktiveco favore al Esperanto.An- 

kaŭ la gelernantoj kiuj sukcesis en 

la Esperanto-Ekzamenoj “ricevis diplo 

mojn. 

la ĉijaran premion " Klara Sil- 

bernik " gajnis S~ino Josette Braem, 

edzino ĉe Profesoro Zaragoza Ruiz, De 

ĉi tiuj paĝoj ni gratulas ĉiujn pre- 

miitajn gesamideanojn. 

RESOLUCIOJ DE LA KONGRESO 
esssmscssssms=ressssscmmm   

1) Akcepti la proponojn de Malago 

kaj Seviljo kiel sidejoj de~ la Kongre- 

soj de Esperanto la jaroj 1.982 kaj 

1.984 ( tiu de 1.983 okazos 

gozo ). 

2) Esprimi dankemon 21 la Regiona 

Konsilio de Murcio pro ĝia helpo al la 

Kongreso, kaj ankaŭ pro la eldono en 

en Zara= 

Esperanto de turisma libro pri Murcio 

kaj ĝia regiono, 

3) Peti al la koncernaj instancoj, 

la eldonadon de turismaj broŝuroj en Zs- 

peranto, konforme al la rekomendo de la 

Fina Akto de la Internacia konferenco — 

pri Turismo, Manilo 1.980. 

4) Klopodi ke en la Hispanaj kongre, 

Soj, onj destinu monparton el ĝiaj enspe, 

zoj, por artaj kaj kulturaj celoj, kaj 

ankaŭ proponi ĝin al U.E.A., rilate al 

Internaciaj Kongresoj. 

5) Konsiderante la bonajn, resultojn 

atingitajn rilate al la disvastigo de Es 

daŭrigi. 

kaj intensigi tiun agadon je Giuj nive- 

loj. 

6) Frofitante ke en Hispanio okazos 

peranto en la edukajn mediojn, 

en la jaro 1,982 la Tutmonda Ĉampion-Kon 

kuro de futbalo, peti al ŝia Organiza Ko 

mitato la enkondukon de Esperanto, kiel 

plian lingvon de informado, kaj starigon 

de sekcio de Esperanto-interpretistoj. 

7) Danki la ĵurnalismejn sediojn „ 

pro ilia atento fuste informadi pri la 

Kongreso. 

: Fine, la Prezidantino do H.E.F., per 

kelkaj vortoj dankis al la L.K.K. — anoj, 

pro sia laboro kaj kunvokis nin al la ve 

nontjara Kongreso okazonta en Malago. 

Post ĉi tiuj vortoj ŝi dexleris fer 

mita la 41-an Kongrcson de Esperanto. 

SaMuGa 

P.S, la bela ĉefurbo Murcio kaj ĝia ne 

malpli bela regiono, meritas apartan - 

raporton, 

ta " HZLECO ". 

kiu estos plenumota en venon,



HONORAJ DIPLOMOJ ALJUĜITAJ DZ I.L.E.I. 

TROFZOJ KAJ PREZIOJ 

  

1) S-ino Ztelvina CASTELLO DZ ZAN3T (ALIZXATZ). 

2) 18 Premio.Stulentino Mariola KNARTII2JZ JUNI, trofeo Ministerio Elukaio kaj diplomo 
Callosa de Segura (ALICANTE). ; 

3) Ui a Oe Andrés MARTIN GONZALEZ, trofeo Ministerio kulturo kaj diplomo 
HALAGA). 

4) 38 Premio.Stulento.Jos$ M8 RODRIGUEZ ESRIANDRZ, trofeo Delag.Prov.Zdukado Alicante 
“kaj diplomo (CORDOBA), 

5) 48 Prenio.Studento.Pranoisco M.KUNOZ GARRE, trofeo Deleg.Prov.Elukado Murcia kaj 
diplomo (W“URCIA). 

6) 5% Premio. Direktoro. Antonio GIMENEZ GARCIA, trofeo Nacia Kolegio Callosa de Segura | 
kaj diplomo (VALENCIA). | 

7) 63 Premio.Profesoro Augusto CASQUIRO, trofeo Sparkaso Alicante kaj Murcia, de Callo 
sa de Segura (MADRID). 

8) 7% Premio.Profesorino Matilde: PIMINTEL LOPEZ, trofeo Ŝparkaso kaj diplomo (ALKSRIA). 

9) Farmac.Jesŭs SOTO ALONSO, premio DON KIĤOTO kaj diplomo,Becerrea(LUGO). 

10) Profesoro Miguel PERZZ MORA, premio DON KIZOTO kaj diplomo (ALICANTE), 

11) Direktoro Vicente MOLINS REIG, premio DON KIĤOTO kaj diplomo.C.de Segura(ALICXUIT2). 

14) Profesoro Francesc S3QUES S.Premio kaj diplomo.Seu d'Urgell(LSRIDA). 

13) Profesorino Silvia ONA RODRIGUEZ, premio kaj diplomo(YZLILLA). ĉ E 

14) Profesoro Jos€ L„ANDRADA BARRANTE, oremio kaj diplomo,V. de la Serena(BADAJOZ). 

15) Profesorino Hortensia VILARET QUINTANA, premio kaj diplomo.Felanitx- (MALLORCA). 

16) Profesorino Cristina CARCZDO GOMZALEZ, prenio kaj diplomo,S,Sebasti£n(GUIPUZCOA). 

17) Direktoro Ismael SEPULVEDA SANCHEZ, premio kaj diplomo (CXUTA), 

18) Profesorino Faustina ZARTIYAZ GUILLEN, premio kaj diplomo.V.i la Geltri(BAROZLOJA). 

19) Profesoro Pedro ULLATZ LOPEZ, premio kaj diplomo.Padalona (BARCILONA). 

20) Direktoro Jacinto URUZNA ANTON, premio kaj diplomo (VALLADOLID), 

21) Profesorino Mercedes PEREZ ULLOA, premio kaj diplono:(PALTYCIA), 
22) Profesorino Concepción SECO CAMINO, premio k=j diplomo.La Cuesta-Tenerife(Sta,CRUZ), 

23) PROFESORO SACRAMENTO COLLADO LLANA, PREMIO KAJ DIPLOMO,GIJON (ASTURIAS). 
24) Samideano Luis Sebastián de OTAOLA Y FAON, premio kaj díplomo.Bilbao( VIZCAYA). 

25) Gvidanto Antonio GAMBOA SANCHEZ, premio kaj diplomo.VALLADOLID, 

Ni volontege publikigas ĉi tiun liston de laŭreatoj far T.L.E.I., kiel premio el sie 

sindona dediĉo en la disvastigo de Esperanto. Inter ili ni dezires relisfigi nizn s:- 

mideanon Sacramento Collado Llana, pri kies senlaca por esperanta laboro mi, ĉiuj ae: 

turaj geesperantistoj, mem: estas atestantoj.



NIA KAJBARO, NI, KAJ NIA DEMOKRATIO 
  

  

Niaj najbaroj estas bonaj kaj 

komplezemaj homoj.Eĉ ni havas la - 

ŝancon, ke nia plej apuda najbaro 

estas riĉa posedanto de teksa fa- 

briko.Se vi pensas, ke kia riĉeco 

kaj nia malriĉeco estas kaŭzo de 

de malamikeco inter ni, vi tute e 

raras.Niaj rilatoj estas bonegaj. 

Ni konversacias pri multaj aferoj, 

“sed precipe ili konsistas el netra 

nscendendaj temoj: la vetero, fut- 

balo,ktp.Mi, tolerema homo; ofte - 

diras: "jes sinjoro; vi pravas!".An 

taŭ ĉio devas ekzisti nia najbara 

paco, nome de nia enlanda demokra 

tio. 

Evidente, lia ekonomia situa 

cio kaj tiu ekzistanta en nia hej- 

mo estas kompareblaj kun la nokto 

kaj la tago.En la hejmo de nia naj 

baro mankas nenio;Eĉ lukso ekzis- 

„tas tie.En nia hejmo, male, ofte 

mankas la plej necesaj vivrimedoj. 

Sed ni jam vivas en demokratio.Ne 

gravas, Ĉu unu mortas pro malsato 

kaj alia mortas pro troa ados 

Nia socio celas la pacan kunviva- 

don inter la diversaj sociaj tavo 

loj.Nia najbaro kaj ni bone plenu 

mas tiun demokratian taskon. 

Kiel dirite, la hejmo de nia 

najbaro estas eleganta, komforte- 

ga.Ĉio troviĝas tie laŭ la lastaj 

'atingoj de la tekniko kaj la sci~- 

enco.En tiu domo la vintro kaj = 

la somero ne ekzistas.En nia hej- 

mo la vintro aŭ la somero estas - 

la reĝoj de la domo.Ĉiam abundas 

ĉu varmo, ĉu malvarmo:En la domo 

de nia najbaro la temperaturo es- 

tas la dezirata en kiu ajn momen- 

to.Klasikaj kaj modernaj mebloj, 

elektraj maŝinoj por la kuirejo 

kaj por la hejma purigado abun- 

das tie, mankas nenio, ĉio estas 

perfekta ĉe nia najbaro.Nia mebla 

ro estas ordinara kaj eĉ malbona, 

la helpa hejma maŝinaro konsistas 

“unike el la manoj de mia edzino. 

Mi devas aldoni, ke iusence ni - 

estas riĉaj, ĉar la domo ja estas 

propra posedaĵo nia.Sed nia naj- 

baro kaj ni vivas en la plej bo~: 

naj rilatoj, tiu jam estas la u- 

nua regulo de nia demokratio, la 

paca kunvivado inter ĉiuj civita 

noj. 

Ankoraŭ pli grava estas la 

fakto ke mi estas senlaborulo ; 

plia klarigo ne estas necesa, la 

vorto mem ĉion eksplikas.Nia naj- 

baro rakontas al ni iujn malfaci- 

laĵojn en sia negoco.Li jam plen- 

das konstante pri tiu. situacio. 

Pri ni, 15 aa diris al mi:vi es 

tas feliĉa ĉar vi nenion povas -  



perdi.Por vivi, vi ĉiam trovos,Ĉĉu 

ŝtatan aŭ alimanieran helpon.Li — 

tute pravas kaj proprainiciate li 

realigis siajn pensojn.Iam li ve- 

nis al ni dirante: bonvolu akcep- 

ti ĉi tiujn manĝaĵojn, ~u Ĉro aĉe 

tis kaj ili malboniĝos ĉe ni en - 

la malvarmigilo.Kompreneble, ni i 

lin akceptis dankeme kaj reveren- 

ce.Sama kanzono estas pri la ves- 

taĵoj.Donacojn tiusence ni ankaŭ 

'ricevas.Se necese mia edzino ilin 

adaptas al niaj korpomezuroj.Sed. 

„t.. karaj amikoj vivu la demokra- 

tio, nia kara kaj humana demokra- 

tio, kiu permesas la pluralecon = 

de la sociaj ŝtupoj. 

Evidente, la krizo ekonomia 

skuas la entreprenojn.Mi jam diris 

al vi, ke nia najbaro plendas kaj 

eĉ ploras rememorante pli bonajn 

epokojn.Malgraŭ tio, lia familio 

jam somerumas ĉe la marbordo aŭ ~ 

en la montaro, laŭplaĉe, ĉar ili 

jam posedas loĝejojn en ambaŭ lo- 

koj.La montaro kaj la maro estas 

tre bona por la sano, precipe por 

la infanoj, tion opinias nia naj- 

baro kaj tiusence mi koincidas kun 

li, kvankam verdire ni tion ne - 

spertis.Vintre au somere ni devas 

resti interne de la "musejo", mak 

simume ion promeni surstrate, se 

la aŭtomobiloj de nia najbaro tion 

permesas; ĉar eĉ la dompordo de 

nia hejmo estas kvazaŭ barita per 

iliaj aŭtomobiloj.Sed.... amikoj, 

niaj rilatoj estas bonegaj kaj ni 

sentas nin feliĉaj en ĉi tiu demo- 

kratio, kiu donas al ni tiom da li 

bero por ĉiu homo. 

Konstateblaj estas multaj ali 

aj avantaĝoj de nia sociordo, pli 

bone dirite inter nia najbaro kaj 

ni.Sed permesu al mi iom diri pri 

la filoj.Paradokse kaj sen la blin 

deco de patra amo», mi povas aserti, 

ke niaj filoj estas pli inteligen- 

taj ol tiuj de nia najbaro.Sed prek_ 

tike tio ja havos nenian signifon 

nek influon en la disvolviĝo de i- 

liaj vivoj. La filoj de nia najbaro 

ĉeestas lernejojn pli kompetentajn 

ol tiuj de niaj filoj.La mono de - 

ilia patro iom post iom polurigos 

ilian klerecon, male okazas al ni- 

aj filoj.La ĉeesto al ne adekvataj 

lernejoj, la manko de ekonomiaj ri 

medoj por superaj studoj iom post 

iom nuligos, almenaŭ parte, ilian 

inteligentecon.Io estas nediskute- 

bla, la filoj de nia najbaro oku- 

pos gravajn postenojn en la socio, 

dum niaj filoj restos en la ĝenera 

la plimulto.Evidente estas escep- 

toj, sed ĉi tiuj esceptos jam fa-. 

ras nenian regulon.La vivo ripeti- 

ĝos.La filoj de nia najbaro daŭre 

estos la "sinjoroj" kaj niaj filoj 

neniam havos gravajn postenojn.Ili 

konstante devos diri: dankon, dan- 

kon, sinjoro !!.Sed....antaú ĉio ; 

devos von la demokratio; ni de- 

vas vivi en la plej bona interkon-  



sento, kion nia najbaro kaj mi bo 

nege plenunas. 

Mi kiel bona civitano defen- 

das la demokration.La problemo es 

tas scii, ĉu ĉi tiu demokratio es 

tas justa.Por mi demokratio estas 

samrajteco, kun devigoj por ĉiuj, 

kompreneble laŭ propraj kapabloj. 

Kiam en demokratio ekzistas tiuj 

privilegioj, fakte mi ne plu kre- 

das je tiu sistemo.La opinio de 

malsatanto neniam estos tiu de sa 

tanto.Kiel povas ekzisti feliĉo 

paco en socio,kie ekzistas tiaj 

kriminacioj ? 

Nun, kiam mi finas ĉi tiun - 
i 

skribaĵon, mi pensas, ke mi jam de- 

vis uzi tre ofte la adjektivon bur- 

ĝa, kompreneble apud la vorto demo- 

kratio. 

LUIS SERRANO PEREZ 

SABADELL 

$$$$$$984$$$86$9$9$$$$$ 

PEU E NEGI E ———————~—————— 

„Kiam virino. deprenas ŝtrumpon, tio aspektas, kvazaŭ Ŝi estus rigardonta vondon. 

„Statuo de rajdisto ne estas sukcesoplena elfandita, se la rajdĉevalo ne ricevigas 
piedbaton al tiu, kiu estas leganta paroladon ĉe solena inaŭguro. 

„Seĝoj profitas mallumon, por substarigi piedon al siaj proprietuloj. 

„Bstas lamuloj, kiuj tiel flankenkliniĝas, kvazaŭ ili elingigus sabron ĉe ĉiu ajn 
Paŝo. 

„Paŝtiĝanta ĉevalo kun klinita kapo ŝajnas legi pejzaĝon, kiel iu miopulo. 

„Alabastro estas tiel korpeca, ke ĝi povus kutime survesti ĉemizon. 

„Dezerto kombiĝas de vento-kombilo, dum plaĝo, de akvo-kombilo. 

„la plej malavantafa por ni en ploro de virino a la cirkonstanco, ke ŝi ne 
ekvolos poste kunpromenadi. 

„Suĉinfano ON sin mem, donante sian maneton al sia pieieto. 

„Ni ĉiuj estas araboj, kiuj havas turbanon interne de nia kranio. 

„Virinoj atpakss kamenojn, kvazaŭ proksimiĝante al estulo prizorgema kaj arda, al 
unika estulo, kiu komprenas ilin. 

„Ekvilibro, kiun subtenas urso en granda encirka globo, = la sama, kiun ni 
subtenas ĉiutage sur nia terglobo. 

„Landkartoj havas en vejnaro bluan sangon. 

ososososo=so=o=so 

Verkistos Ramón Gĉmez de la Serna ; Tradukisto: E.Dembski ; Kompílisi S.Collalo  
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Piu ĉi kvadrato plena da Ztteroj 

enhemna nes nomojn de eerealoj 

Serĝu ilinf 

Pre tie vi povas lezi homjomto- 

la, vertikalo kaj eŭ diagonalo — 
en ambaŭ direktoj sed ne ĝrano- 

saltu literojn. 
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SOLVOJ AL LA ANTAŬAJ ENTONOJ 
  

MOVU DE KAVALIRO + 
Ont konstlas kaj komsg' 

las, sed helpi ne volas, 
Lo £lL 

1) Poza 2) Nanto! 3):Per,On, A 
Tio AĴOksfoeno 5) onotfraŭ 

8) Mo,Sb.Ao 7) ikaraf Li KLON LOJN 
8) okt 

Tiu a N,oknt,0 3) Por,So.fko 4) ono? tsia 
5) Zingibeo 6) veT.Ercher 7) L.Ina$,B 8) Eo.Po 

9) Enigno (En 1, 9; mo) 2) Kvin (Tet plus du) 

HIEROGLIFO 

EANS 

Sí 
Kion vi legas?   

KRUCVORTENIGMO 

HORIZONTALE: 

1) Aparato por mezuri la 
pezon da objekto, kompa- 
ranta tiun pezon kun alta 

3 pezo alektita kiel unuo. 
2) La 279 Ittaro de la E? 

y alfaketoslto plu kontraŭ 
E batalt, ne plu rezisti. 

La 229 11tero de la-Es 
alfabeto. 
3) Prepozicio montranta 
Ya 1wi gitan spacon aŭ la 

f | objokton de klas Interno 
lo sin movas eksteren. Kon 

Jueto nontranta logtkan sekvon, konkludon el la antata diritaĵo,Su- 
fikso emprimanta abstraktan ideon de kvalito aŭ stato, 
3) Kontra pronoso signifanta "lo kion nf nun vidas antaŭ ni aŭ pri - 
kiun! nun parolas" „Persona nadi finita pronomo, signifanta "la homoj; 
multaj ali kelkaj porsonoj; lu nekonata persono”, 
5) Erao„Ricevi tom, por ĝi uzi dum difinita tompo, pagante interkon- 
sentitan prozon, 
6) Nomo de E8 kutsonanta 11taro,Nomo do alta E? konsonanta litero, Su- 
fikso alentebla al ĉiaj radikoj kaj esprimanta par si mem la efikon 
de 1a kaŭzo, no proct zigantn la manteron, ktel eflkas tlu kaŭzo, per 
peto, ordono, trudo aŭ Interna neceseco, 
7) Vokalo, Manero, en kiu la objektoj sekvas unu la allan, Stebolo da 
nulo, 
8) Spekul1 pri la preraŝanĝo de la borsaj valoraĵoj aŭ de varoj, 

1ALE: 
1) Stato de 1a aknosforo en difinita punkto kaj por mallonga tempo, 
2) Stabolo de fosforo, Norda konstelacto,Vokalo. 
3) La suma sufikso Kiol 3 hori zontale.Egalaj vokaloj. Nomo de Eĉ kon- 
sonanta 1Itaro (Itereo), 
4) Konjuknto eetranta rales, malsasecon ad diferencon Inter - 
Ho, Ko en 
5) filo.Ltrila poso, dividita mn strofoj, ordinaro stal laj Inter si. 
6) Singulara virseksa pronomo de la 38 persono,Sufikso, kiu aldoniĝas 
aŭ la nomo de hidrokarbido, por signifi la respondan alkoholon,Suftk= 
so de la pasiva futura participo. 
7) Vokalo,Malplene pro senintereso añ neckupi teco,Rosana ci fero, 
8) Inforso, anonco. 
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